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Aan het College van B&W en raadsleden Gemeente Oude-IJsselstreek 

Staringstraat 25 

Gendringen 

Ulft, 27 mei 2013. 

Onderwerp: reactie vrijwilligers op brandbrief voortbestaan Fidessa Welzijn. 

Geacht College van B&W en raadsleden Gemeente Oude-IJsselstreek. 

In deze envelop zitten de reacties van diverse groepen vrijwilligers die werkzaam zijn binnen Fidessa 
Welzijn. 

Hierbij uiten wij onze grote zorgen over het voortbestaan van het Sociaal cultureel werk binnen onze 
Gemeente Oude-IJsselstreek. 

Wij als vrijwilligers vragen steun en aandacht aan het College van B&W en raadsleden van de 
Gemeente Oude-IJsselstreek, dat ze hun vrijwilligerstaak kunnen blijven uitvoeren en dat verdere 
bezuinigingen ertoe leiden dat Fidessa Welzijn haar taken niet meer kunnen uitvoeren. 

Wanneer de taken van de vrijwilligers en de groepen worden ondergebracht bij Sensire of Azora 
haken de 600 vrijwilligers meteen af. 

Onder het beleid van dure managers willen de vrijwilligers hun taken niet voortzetten. 

Vrijwilligers werk komt vanuit het hart en niet vanuit de portemonnee. 

Namens alle groepen die werkzaam zijn binnen Fidessa Welzijn 

onderteken ik deze brief. 

H.P.M.Teunissen (Comité dag van de Ouderen) 

Met vriendelijke groeten, 

>/tttr* 

Correspondentieadres: Krommenhorst 1 

7084Ca Breedenbroek 

P.s. Gezien de tijd dringt zijn niet alle formulieren van de groeperingen binnen, maar wij 
verwachten nog heel wat mondelinge reacties. 



Voorzitter senioren convent 

De heer WJust J j S - f i / i / j / o ? 

Ulft, 17 mei 2013. 

Onderwerp: reactie vrijwilligers op brandbrief voortbestaan Fidessa Welzijn. 

Geacht College van B & W en raadsleden gemeente Oude IJsselstreek. 

Verbaasd en verontrust waren wij, toen wij op de hoogte werden gesteld door middel van de 
brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn d.d 22 april 2013 over de situatie van Fidessa 
Welzijn sociaal cultureel werk. 

Opnieuw betekent dit een forse inlevering waardoor het niet meer verantwoord is om het 
sociaal welzijnswerk op een fatsoenlijke en menselijke manier uit te voeren. 
Voor de aankomende jaren ontbreekt er een visie en wordt er ieder jaar fors gekort tot de 
nullijn inzicht komt. 
Wij , de 600 vrijwilligers, betrokken bij de uitvoering van de diverse projecten vanuit Fidessa 
Welzijn, die wekelijks en maandelijks met hart en ziel ongeveer 3000 medeburgers bedienen 
en zo mogelijk bijstaan waar het nodig is om invulling te geven aan het gemeentelijk 
welzijnsbeleid, spreken hun bezorgdheid uit dat dit zo niet verder kan. 

Wij zijn vrijwilligers, maar dat is niet altijd vrijblijvend, ook daar zijn wij ons van bewust. 
Verdere afbouwing en het niet neerzetten van een visie voor de aankomende jaren betekent 
een leegloop van vrijwilligers en een aftakeling van het sociaal welzijnswerk in onze mooie 
gemeente Oude IJsselstreek. 
De verarming op het gemeentelijk sociaal welzijnswerk treedt heden toe. 

Wij als vrijwilligers ondersteunen massaal de brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn 
d.d. 22 april 2013. 
Laten wij het sociaal welzijnswerk van Fidessa Welzijn een warm hart toedragen en 
omarmen, de vrijwilligers die deze taken uitvoeren in deze onrustige tijden doen dat nog 
steeds met veel inspanning en betrokkenheid voor onze medeburgers. 

Namens Voorzitter senioren convent 
voor deze, 

J"4 7M or 



Contactpersoon Huiskamer 
De heer K. Schussler 

Ulft, 17 mei 2013. 

Onderwerp: reactie vrijwilligers op brandbrief voortbestaan Fidessa Welzijn. 

Geacht College van B & W en raadsleden gemeente Oude IJsselstreek. 

Verbaasd en verontrust waren wij, toen wij op de hoogte werden gesteld door middel van de 
brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn d.d 22 april 2013 over de situatie van Fidessa 
Welzijn sociaal cultureel werk. 

Opnieuw betekent dit een forse inlevering waardoor het niet meer verantwoord is om het 
sociaal welzijnswerk op een fatsoenlijke en menselijke manier uit te voeren. 
Voor de aankomende jaren ontbreekt er een visie en wordt er ieder jaar fors gekort tot de 
nullijn inzicht komt. 
Wij , de 600 vrijwilligers, betrokken bij de uitvoering van de diverse projecten vanuit Fidessa 
Welzijn, die wekelijks en maandelijks met hart en ziel ongeveer 3000 medeburgers bedienen 
en zo mogelijk bijstaan waar het nodig is om invulling te geven aan het gemeentelijk 
welzijnsbeleid, spreken hun bezorgdheid uit dat dit zo niet verder kan. 

Wij zijn vrijwilligers, maar dat is niet altijd vrijblijvend, ook daar zijn wij ons van bewust. 
Verdere afbouwing en het niet neerzetten van een visie voor de aankomende jaren betekent 
een leegloop van vrijwilligers en een aftakeling van het sociaal welzijnswerk in onze mooie 
gemeente Oude IJsselstreek. 
De verarming op het gemeentelijk sociaal welzijnswerk treedt heden toe. 

Wij als vrijwilligers ondersteunen massaal de brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn 
d.d. 22 april 2013. 
Laten wij het sociaal welzijnswerk van Fidessa Welzijn een warm hart toedragen en 
omarmen, de vrijwilligers die deze taken uitvoeren in deze onrustige tijden doen dat nog 
steeds met veel inspanning en betrokkenheid voor onze medeburgers. 

Namens Contactpersoon Huiskamer 
voor deze, 

De heer K. Schussler^ 



Meer Bewegen Voor Ouderen 
t.a.v. mevrouw N.Kok 

Ulft, 17 mei 2013. 

Onderwerp: reactie vrijwilligers op brandbrief voortbestaan Fidessa Welzijn. 

Geacht College van B & W en raadsleden gemeente Oude IJsselstreek. 

Verbaasd en verontrust waren wij, toen wij op de hoogte werden gesteld door middel van de 
brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn d.d 22 april 2013 over de situatie van Fidessa 
Welzijn sociaal cultureel werk. 

Opnieuw betekent dit een forse inlevering waardoor het niet meer verantwoord is om het 
sociaal welzijnswerk op een fatsoenlijke en menselijke manier uit te voeren. 
Voor de aankomende jaren ontbreekt er een visie en wordt er ieder jaar fors gekort tot de 
nullijn inzicht komt. 
Wij , de 600 vrijwilligers, betrokken bij de uitvoering van de diverse projecten vanuit Fidessa 
Welzijn, die wekelijks en maandelijks met hart en ziel ongeveer 3000 medeburgers bedienen 
en zo mogelijk bijstaan waar het nodig is om invulling te geven aan het gemeentelijk 
welzijnsbeleid, spreken hun bezorgdheid uit dat dit zo niet verder kan. 

Wij zijn vrijwilligers, maar dat is niet altijd vrijblijvend, ook daar zijn wij ons van bewust. 
Verdere afbouwing en het niet neerzetten van een visie voor de aankomende jaren betekent 
een leegloop van vrijwilligers en een aftakeling van het sociaal welzijnswerk in onze mooie 
gemeente Oude IJsselstreek. 
De verarming op het gemeentelijk sociaal welzijnswerk treedt heden toe. 

Wij als vrijwilligers ondersteunen massaal de brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn 
d.d. 22 april 2013. 
Laten wij het sociaal welzijnswerk van Fidessa Welzijn een warm hart toedragen en 
omarmen, de vrijwilligers die deze taken uitvoeren in deze onrustige tijden doen dat nog 
steeds met veel inspanning en betrokkenheid voor onze medeburgers. 

Namens Meer Bewegen Voor Ouderen 
voor deze, 

t.a.v. mevrouw N.Kok 



Contactpersoon koersbalgroep Ulft 
mevr. T. Danen 

Ulft, 17 mei 2013. 

Onderwerp: reactie vrijwilligers op brandbrief voortbestaan Fidessa Welzijn. 

Geacht College van B & W en raadsleden gemeente Oude IJsselstreek. 

Verbaasd en verontrust waren wij, toen wij op de hoogte werden gesteld door middel van de 
brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn d.d 22 april 2013 over de situatie van Fidessa 
Welzijn sociaal cultureel werk. 

Opnieuw betekent dit een forse inlevering waardoor het niet meer verantwoord is om het 
sociaal welzijnswerk op een fatsoenlijke en menselijke manier uit te voeren. 
Voor de aankomende jaren ontbreekt er een visie en wordt er ieder jaar fors gekort tot de 
nullijn inzicht komt. 
Wij , de 600 vrijwilligers, betrokken bij de uitvoering van de diverse projecten vanuit Fidessa 
Welzijn, die wekelijks en maandelijks met hart en ziel ongeveer 3000 medeburgers bedienen 
en zo mogelijk bijstaan waar het nodig is om invulling te geven aan het gemeentelijk 
welzijnsbeleid, spreken hun bezorgdheid uit dat dit zo niet verder kan. 

Wij zijn vrijwilligers, maar dat is niet altijd vrijblijvend, ook daar zijn wij ons van bewust. 
Verdere afbouwing en het niet neerzetten van een visie voor de aankomende jaren betekent 
een leegloop van vrijwilligers en een aftakeling van het sociaal welzijnswerk in onze mooie 
gemeente Oude IJsselstreek. 
De verarming op het gemeentelijk sociaal welzijnswerk treedt heden toe. 

Wij als vrijwilligers ondersteunen massaal de brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn 
d.d. 22 april 2013. 
Laten wij het sociaal welzijnswerk van Fidessa Welzijn een warm hart toedragen en 
omarmen, de vrijwilligers die deze taken uitvoeren in deze onrustige tijden doen dat nog 
steeds met veel inspanning en betrokkenheid voor onze medeburgers. 

Namens Contactpersoon koersbalgroep Ulft 
voor deze, 



Contactpersoon koersbalgroep Netterden 
De heer F.Postma 

Ulft, 17 mei 2013. 

Onderwerp: reactie vrijwilligers op brandbrief voortbestaan Fidessa Welzijn. 

Geacht College van B & W en raadsleden gemeente Oude IJsselstreek. 

Verbaasd en verontrust waren wij, toen wij op de hoogte werden gesteld door middel van de 
brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn d.d 22 april 2013 over de situatie van Fidessa 
Welzijn sociaal cultureel werk. 

Opnieuw betekent dit een forse inlevering waardoor het niet meer verantwoord is om het 
sociaal welzijnswerk op een fatsoenlijke en menselijke manier uit te voeren. 
Voor de aankomende jaren ontbreekt er een visie en wordt er ieder jaar fors gekort tot de 
nullijn inzicht komt. 
Wij , de 600 vrijwilligers, betrokken bij de uitvoering van de diverse projecten vanuit Fidessa 
Welzijn, die wekelijks en maandelijks met hart en ziel ongeveer 3000 medeburgers bedienen 
en zo mogelijk bijstaan waar het nodig is om invulling te geven aan het gemeentelijk 
welzijnsbeleid, spreken hun bezorgdheid uit dat dit zo niet verder kan. 

Wij zijn vrijwilligers, maar dat is niet altijd vrijblijvend, ook daar zijn wij ons van bewust. 
Verdere afbouwing en het niet neerzetten van een visie voor de aankomende jaren betekent 
een leegloop van vrijwilligers en een aftakeling van het sociaal welzijnswerk in onze mooie 
gemeente Oude IJsselstreek. 
De verarming op het gemeentelijk sociaal welzijnswerk treedt heden toe. 

Wij als vrijwilligers ondersteunen massaal de brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn 
d.d. 22 april 2013. 
Laten wij het sociaal welzijnswerk van Fidessa Welzijn een warm hart toedragen en 
omarmen, de vrijwilligers die deze taken uitvoeren in deze onrustige tijden doen dat nog 
steeds met veel inspanning en betrokkenheid voor onze medeburgers. 

Namens Contactpersoon koersbalgroep Netterden 
voor deze, 

De heer F.Postma 



Contactpersoon koersbalgroep Gendringen 
mevrouw A. van Remmen 

Ulft, 17 mei 2013. 

Onderwerp: reactie vrijwilligers op brandbrief voortbestaan Fidessa Welzijn. 

Geacht College van B & W en raadsleden gemeente Oude IJsselstreek. 

Verbaasd en verontrust waren wij, toen wij op de hoogte werden gesteld door middel van de 
brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn d.d 22 april 2013 over de situatie van Fidessa 
Welzijn sociaal cultureel werk. 

Opnieuw betekent dit een forse inlevering waardoor het niet meer verantwoord is om het 
sociaal welzijnswerk op een fatsoenlijke en menselijke manier uit te voeren. 
Voor de aankomende jaren ontbreekt er een visie en wordt er ieder jaar fors gekort tot de 
nullijn inzicht komt. 
Wij , de 600 vrijwilligers, betrokken bij de uitvoering van de diverse projecten vanuit Fidessa 
Welzijn, die wekelijks en maandelijks met hart en ziel ongeveer 3000 medeburgers bedienen 
en zo mogelijk bijstaan waar het nodig is om invulling te geven aan het gemeentelijk 
welzijnsbeleid, spreken hun bezorgdheid uit dat dit zo niet verder kan. 

Wij zijn vrijwilligers, maar dat is niet altijd vrijblijvend, ook daar zijn wij ons van bewust. 
Verdere afbouwing en het niet neerzetten van een visie voor de aankomende jaren betekent 
een leegloop van vrijwilligers en een aftakeling van het sociaal welzijnswerk in onze mooie 
gemeente Oude IJsselstreek. 
De verarming op het gemeentelijk sociaal welzijnswerk treedt heden toe. 

Wij als vrijwilligers ondersteunen massaal de brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn 
d.d. 22 april 2013. 
Laten wij het sociaal welzijnswerk van Fidessa Welzijn een warm hart toedragen en 
omarmen, de vrijwilligers die deze taken uitvoeren in deze onrustige tijden doen dat nog 
steeds met veel inspanning en betrokkenheid voor onze medeburgers. 

Namens Contactpersoon koersbalgroep Gendringen 
voor deze, 

mevrouw A. van Remmen 

• 



Contactpersoon bezorging maaltijden groep Gendringen 
De heer Th.van Remmen 

Ulft, 17 mei 2013. 

Onderwerp: reactie vrijwilligers op brandbrief voortbestaan Fidessa Welzijn. 

Geacht College van B & W en raadsleden gemeente Oude IJsselstreek. 

Verbaasd en verontrust waren wij, toen wij op de hoogte werden gesteld door middel van de 
brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn d.d 22 april 2013 over de situatie van Fidessa 
Welzijn sociaal cultureel werk. 

Opnieuw betekent dit een forse inlevering waardoor het niet meer verantwoord is om het 
sociaal welzijnswerk op een fatsoenlijke en menselijke manier uit te voeren. 
Voor de aankomende jaren ontbreekt er een visie en wordt er ieder jaar fors gekort tot de 
nullijn inzicht komt. 
Wij , de 600 vrijwilligers, betrokken bij de uitvoering van de diverse projecten vanuit Fidessa 
Welzijn, die wekelijks en maandelijks met hart en ziel ongeveer 3000 medeburgers bedienen 
en zo mogelijk bijstaan waar het nodig is om invulling te geven aan het gemeentelijk 
welzijnsbeleid, spreken hun bezorgdheid uit dat dit zo niet verder kan. 

Wij zijn vrijwilligers, maar dat is niet altijd vrijblijvend, ook daar zijn wij ons van bewust. 
Verdere afbouwing en het niet neerzetten van een visie voor de aankomende jaren betekent 
een leegloop van vrijwilligers en een aftakeling van het sociaal welzijnswerk in onze mooie 
gemeente Oude IJsselstreek. 
De verarming op het gemeentelijk sociaal welzijnswerk treedt heden toe. 

Wij als vrijwilligers ondersteunen massaal de brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn 
d.d. 22 april 2013. 
Laten wij het sociaal welzijnswerk van Fidessa Welzijn een warm hart toedragen en 
omarmen, de vrijwilligers die deze taken uitvoeren in deze onrustige tijden doen dat nog 
steeds met veel inspanning en betrokkenheid voor onze medeburgers. 

Namens Contactpersoon bezorging maaltijden groep Gendringen 
voor deze, 

De heer Th.van Remmen 



Contactpersoon koersbalgroep Megchelen 
De heer W. Ratering 

Ulft, 17 mei 2013. 

Onderwerp: reactie vrijwilligers op brandbrief voortbestaan Fidessa Welzijn. 

Geacht College van B & W en raadsleden gemeente Oude IJsselstreek. 

Verbaasd en verontrust waren wij, toen wij op de hoogte werden gesteld door middel van de 
brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn d.d 22 april 2013 over de situatie van Fidessa 
Welzijn sociaal cultureel werk. 

Opnieuw betekent dit een forse inlevering waardoor het niet meer verantwoord is om het 
sociaal welzijnswerk op een fatsoenlijke en menselijke manier uit te voeren. 
Voor de aankomende jaren ontbreekt er een visie en wordt er ieder jaar fors gekort tot de 
nullijn inzicht komt. 
Wij , de 600 vrijwilligers, betrokken bij de uitvoering van de diverse projecten vanuit Fidessa 
Welzijn, die wekelijks en maandelijks met hart en ziel ongeveer 3000 medeburgers bedienen 
en zo mogelijk bijstaan waar het nodig is om invulling te geven aan het gemeentelijk 
welzijnsbeleid, spreken hun bezorgdheid uit dat dit zo niet verder kan. 

Wij zijn vrijwilligers, maar dat is niet altijd vrijblijvend, ook daar zijn wij ons van bewust. 
Verdere afbouwing en het niet neerzetten van een visie voor de aankomende jaren betekent 
een leegloop van vrijwilligers en een aftakeling van het sociaal welzijnswerk in onze mooie 
gemeente Oude IJsselstreek. 
De verarming op het gemeentelijk sociaal welzijnswerk treedt heden toe. 

Wij als vrijwilligers ondersteunen massaal de brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn 
d.d. 22 april 2013. 
Laten wij het sociaal welzijnswerk van Fidessa Welzijn een warm hart toedragen en 
omarmen, de vrijwilligers die deze taken uitvoeren in deze onrustige tijden doen dat nog 
steeds met veel inspanning en betrokkenheid voor onze medeburgers. 

Namens Contactpersoon koersbalgroep Megchelen 
voor deze, 

De heer W. Ratering 



contactpersoon seniorenkamer 
Mevrouw S. van Londen 

Ulft, 17 mei 2013. 

Onderwerp: reactie vrijwilligers op brandbrief voortbestaan Fidessa Welzijn. 

Geacht College van B & W en raadsleden gemeente Oude IJsselstreek. 

Verbaasd en verontrust waren wij, toen wij op de hoogte werden gesteld door middel van de 
brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn d.d 22 april 2013 over de situatie van Fidessa 
Welzijn sociaal cultureel werk. 

Opnieuw betekent dit een forse inlevering waardoor het niet meer verantwoord is om het 
sociaal welzijnswerk op een fatsoenlijke en menselijke manier uit te voeren. 
Voor de aankomende jaren ontbreekt er een visie en wordt er ieder jaar fors gekort tot de 
nullijn inzicht komt. 
Wij , de 600 vrijwilligers, betrokken bij de uitvoering van de diverse projecten vanuit Fidessa 
Welzijn, die wekelijks en maandelijks met hart en ziel ongeveer 3000 medeburgers bedienen 
en zo mogelijk bijstaan waar het nodig is om invulling te geven aan het gemeentelijk 
welzijnsbeleid, spreken hun bezorgdheid uit dat dit zo niet verder kan. 

Wij zijn vrijwilligers, maar dat is niet altijd vrijblijvend, ook daar zijn wij ons van bewust. 
Verdere afbouwing en het niet neerzetten van een visie voor de aankomende jaren betekent 
een leegloop van vrijwilligers en een aftakeling van het sociaal welzijnswerk in onze mooie 
gemeente Oude IJsselstreek. 
De verarming op het gemeentelijk sociaal welzijnswerk treedt heden toe. 

Wij als vrijwilligers ondersteunen massaal de brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn 
d.d. 22 april 2013. 
Laten wij het sociaal welzijnswerk van Fidessa Welzijn een warm hart toedragen en 
omarmen, de vrijwilligers die deze taken uitvoeren in deze onrustige tijden doen dat nog 
steeds met veel inspanning en betrokkenheid voor onze medeburgers. 

Namens contactpersoon seniorenkamer 
voor deze, 

evrouw S. van L 



Contactpersoon bezorging maaltijden groep Silvolde-Terborg 
De heer G.Heuvels 

Ulft, 17 mei 2013. 

Onderwerp: reactie vrijwilligers op brandbrief voortbestaan Fidessa Welzijn. 

Geacht College van B & W en raadsleden gemeente Oude IJsselstreek. 

Verbaasd en verontrust waren wij, toen wij op de hoogte werden gesteld door middel van de 
brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn d.d 22 april 2013 over de situatie van Fidessa 
Welzijn sociaal cultureel werk. 

Opnieuw betekent dit een forse inlevering waardoor het niet meer verantwoord is om het 
sociaal welzijnswerk op een fatsoenlijke en menselijke manier uit te voeren. 
Voor de aankomende jaren ontbreekt er een visie en wordt er ieder jaar fors gekort tot de 
nullijn inzicht komt. 
Wij , de 600 vrijwilligers, betrokken bij de uitvoering van de diverse projecten vanuit Fidessa 
Welzijn, die wekelijks en maandelijks met hart en ziel ongeveer 3000 medeburgers bedienen 
en zo mogelijk bijstaan waar het nodig is om invulling te geven aan het gemeentelijk 
welzijnsbeleid, spreken hun bezorgdheid uit dat dit zo niet verder kan. 

Wij zijn vrijwilligers, maar dat is niet altijd vrijblijvend, ook daar zijn wij ons van bewust. 
Verdere afbouwing en het niet neerzetten van een visie voor de aankomende jaren betekent 
een leegloop van vrijwilligers en een aftakeling van het sociaal welzijnswerk in onze mooie 
gemeente Oude IJsselstreek. 
De verarming op het gemeentelijk sociaal welzijnswerk treedt heden toe. 

Wij als vrijwilligers ondersteunen massaal de brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn 
d.d. 22 april 2013. 
Laten wij het sociaal welzijnswerk van Fidessa Welzijn een warm hart toedragen en 
omarmen, de vrijwilligers die deze taken uitvoeren in deze onrustige tijden doen dat nog 
steeds met veel inspanning en betrokkenheid voor onze medeburgers. 

Namens Contactpersoon bezorging maaltijden groep Silvolde-Terborg 
voor deze, 



Contactpersoon bezorging maaltijden groep Ulft 
De heer F. Miltenburg 

Ulft, 17 mei 2013. 

Onderwerp: reactie vrijwilligers op brandbrief voortbestaan Fidessa Welzijn. 

Geacht College van B & W en raadsleden gemeente Oude IJsselstreek. 

Verbaasd en verontrust waren wij, toen wij op de hoogte werden gesteld door middel van de 
brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn d.d 22 april 2013 over de situatie van Fidessa 
Welzijn sociaal cultureel werk. 

Opnieuw betekent dit een forse inlevering waardoor het niet meer verantwoord is om het 
sociaal welzijnswerk op een fatsoenlijke en menselijke manier uit te voeren. 
Voor de aankomende jaren ontbreekt er een visie en wordt er ieder jaar fors gekort tot de 
nullijn inzicht komt. 
Wij , de 600 vrijwilligers, betrokken bij de uitvoering van de diverse projecten vanuit Fidessa 
Welzijn, die wekelijks en maandelijks met hart en ziel ongeveer 3000 medeburgers bedienen 
en zo mogelijk bijstaan waar het nodig is om invulling te geven aan het gemeentelijk 
welzijnsbeleid, spreken hun bezorgdheid uit dat dit zo niet verder kan. 

Wij zijn vrijwilligers, maar dat is niet altijd vrijblijvend, ook daar zijn wij ons van bewust. 
Verdere afbouwing en het niet neerzetten van een visie voor de aankomende jaren betekent 
een leegloop van vrijwilligers en een aftakeling van het sociaal welzijnswerk in onze mooie 
gemeente Oude IJsselstreek. 
De verarming op het gemeentelijk sociaal welzijnswerk treedt heden toe. 

Wij als vrijwilligers ondersteunen massaal de brandbrief van de directie van Fidessa Welzijn 
d.d. 22 april 2013. 
Laten wij het sociaal welzijnswerk van Fidessa Welzijn een warm hart toedragen en 
omarmen, de vrijwilligers die deze taken uitvoeren in deze onrustige tijden doen dat nog 
steeds met veel inspanning en betrokkenheid voor onze medeburgers. 

Namens Contactpersoon bezorging maaltijden groep Ulft 
voor deze, 

De heer F. Miltenburg 
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